
Verslag van de 95ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 25 augustus 2015 
De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker secr. plv. voorzitter, WillemJan Schouten, Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Bep 
Bakker, Emilie van der Kraan, Christa Huis in ’t Veld 
Afwezig: Arie Houweling vz.; Patricia van Gelderen 
 

·0De notulen van de vorige vergadering worden gecorrigeerd en op de website 
gepubliceerd. 

 
 

Aanvullingen op de agenda punten 2 tm 6 
·1secretaris stuurt brief aan de Gemeente over de moeilijke achteruitgang van 

AH en de route naar de parkeerplaats. 
·2Bij Crimpenersteyn worden asielzoekers gevestigd. Bewoners voelen zich niet 

meer op hun gemak. Dit wordt bij de Gemeente onder de aandacht gebracht. 
·3Verslag (Nellie) van de bijeenkomst van Qua Wonen Krimpenerwaard in juni. 

Welke woningen zijn nodig in Krimpen ad IJssel en andere plaatsen. 
Leefbaarheid, voorzieningen en vergrijzing als thema’s. Schriftelijk verslag per 
mail ontvangen. 

·4Het Seniorenplatform wil graag verder samenwerken met Qua Wonen. Wat is 
het vervolg op ‘Woonservice’ en wanneer gaan we verder. Graag naar 
informeren(Nellie). 

·524 sept is een bijeenkomst op de Biljartclub tgv het 1-jaar de traplift waarvoor 
geleend is door het Seniorenplatform. 

 
 

Volgens de agenda: 
·6De Adviesraad Sociaal Domein en het Seniorenplatform.  Thom zit in de 

Adviesraad. Deze houdt zich vnl. bezig met het beleid en de regels. 
Gezamenlijk onderwerp nu is de financiering van de aanpassing van woningen 
die niet kan gebeuren met een lening of hypotheek. 

·7Overleg met Mevr. Van Wijngaarden van de Zellingen (Thom en Arie) dd. 18 
augustus. Crimpenersteyn heeft nog 180 verpleegbedden deels in twee-
persoons kamers. Plannen voor renovatie zijn er nog niet. Thom, Arie 
overleggen met het bestuur van de Zellingen. 

·8De Preventienota Gezondheid komt begin september. Hierna advies van het 
Seniorenplatform. 

·9Het rooster van benoemingen van de leden van het Seniorenplatform wordt 
besproken. Thom stopt sept. 2016 met het secretariaat. Er wordt gezocht naar 
nieuwe leden. 

·10 Het Krimpen-festival 26 september. Het Seniorenplatform is aanwezig, 
rooster komt. De ‘gids  bewegen’ wordt gepresenteerd en ook de 4 projecten 
over ‘eenzaamheid’. 

 
  
 
Rondvraag: 
 

·11 Onderzoek wijst uit dat dementie/alzheimer tegen de verwachting in niet 
toenemen.  Advies was om meer aandacht te besteden aan preventie en 



minder aan zorg en opvang. 
·12 Woensdag 30 september gaat Nellie naar een bijeenkomst over ‘langer 

zelfstandig wonen’ van Tympaan. Ook Emilie / Patricia? 
·13 Penningmeester WillemJan heeft regelmatig overleg over de financiën met 

Contour de Twern. 
·14 In navolging van VitamineR van Radio Rijnmond wil Thom VitamineK 

starten bij LOK. 1 uur per week en 1 x per maand een nieuw programma. 
Programmamaker is mevr. Nesselaar. Wie van het Seniorenplatform (of anders) 
wil hieraan meewerken, hierover meedenken? 

 
Agenda: 

·15 19 september feestje ter eren van het 10-jarig bestaan van de Belbus. 
·16 26 september Krimpen- festival. 
·17 24 september biljartclub tgv 1 jaar de traplift. 
·18 26 november vrijwilligersavond. 
·19 Voorjaar 2016 bijeenkomst over ‘oudermishandeling’ 

 
Volgend overleg Seniorenplatform: dinsdag 29 september 9.30 in de Tuyter. 
 
 
Augustus 2015 
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